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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 14 de
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juliol de 2020, a les 9:00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de Junta de Govern Local ordinària anterior de data 7 de juliol
de 2020.
Anàlisi dels dictàmens de l'alcalde, en els quals es proposa:
2.- Aprovar l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i ordenar el pagament corresponent a
l’aportació anual al Consorci Teledigital Terrestre (TDT) corresponent a l'any 2020. Expedient 3101/2020
d'Alcaldia.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
3.- Aprovar la modificació del contracte de les obres de renovació de la xarxa de clavegueram de Caldes de
Montbui per a l'exercici 2018, subscrit amb l'empresa Catalana d’Inversió i Construcció Tres SL; un
document d'autorització i disposició de la despesa; la certificació d'obra núm. 3 i última de les obres; la
factura número 20 108; el document comptable del reconeixement de l’obligació de la despesa; ordenar el
pagament de la factura i requerir a l'empresa contractista que procedeixi al reajustament de la garantia
constituïda, expedient 4668/2019 de Serveis Municipals.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme i Activitats, en els quals es proposa:
4.- Retornar les fiances dipositades com a garantia de la gestió de les runes i com a garantia de la reposició
dels elements urbanístics afectats per l’acte d’edificar, a la finca situada al carrer Estació, 66, a Josep
Ganella SLU, expedient 3946/2018 d'Urbanisme i Activitats.
5.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per l'enderroc del pati interior als carrers Aparici
número 41 i Santo Domingo número 25, a Alba Gutiérrez Luengo, expedient 2908/2020 d''Urbanisme i
Activitats.
6.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la reposició i conservació d’una part de la
coberta amb la finalitat de substituir les plaques de fibrociment existents a la Carretera 1413 de la Carretera
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1413a, Molins de Rei a Caldes de Montbui, en la antiga nau de «Sandoval», a Jormate SA, expedient
3169/2020 d'Urbanisme i Activitats.
7.- Concedir llicència urbanística, sol·licitada per la construcció d’un gual, tipus V60, de vehicles en garatge
existent al carrer Granollers número 33, a Alexandre Amer Aias, expedient 3191/2020 d'Urbanisme i
Activitats.
8.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitaa per a la instal·lació solar fotovoltaica per
autoconsum amb acumulació a la masia de Prat de Dalt, en el terme de Caldes de Montbui, a Francisco
Ullar Galceran, expedient 2924/2020 d'Urbanisme i Activitats.
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